Stockholms Läns Unga Katoliker (SLUK)
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum
Box 2150, 103 14 Stockholm
sluk@suk.se - PG 96 02 50-9

Bidragsansökningar för SLUKs lokalföreningar
Vänligen läs igenom detta formulär innan ni påbörjar eran bidragsansökan!
Lokalföreningar
Bidraget för lokalföreningar har syftet att bidra till aktiviteter. Det innebär att vi ger bidrag till en del
av kostnaderna. De återstående kostnaderna måste alltså̊ täckas upp av deltagaravgifter, bidrag från
församlingen, insamlingar, bidrag från Bilda, kommuner och landsting eller på annat sä tt.
Vad vill vi ge bidrag till?
Naturligtvis ska bidraget ha förankring i både ungdomsverksamhet och den katolska tron. De
aktiviteter vi vill bidra för att uppfylla SLUKs mål är bland annat konfirmandaktiviteter,
ungdomsträffar, trosfö rdjupningslä ger och kurser, reträtter, karitativt arbete, pilgrimsresor (främst
inom Sverige), barn- och ungdomsläger, föreläsningar, kulturevenemang, utbildningar och seminarier.
Hur söker man bidrag?
För att kunna få bidrag under verksamhetsåret, så krävs det att lokalföreningen har haft minst 2
representanter på SLUKs senaste årsmöte. Dispens ges restriktivt. Efter att ni har läst igenom detta
formulär så ska ni fylla i uppgifterna för aktiviteten på blanketten, på nästa sida.
Till intäkterna räknas till exempel bidrag som ni får från andra och deltagaravgifterna. Till utgifterna
räknas till exempel matkostnader, transportkostnader och hyra för lägergård.
Har aktiviteten redan ägt rum, så måste ni skicka in er bidragsansökan med er bidragsredovisning
(mer information om bidragsredovisningen nedan) för att kunna få ett eventuellt bidrag. Obs! För att
få pengar för en ny aktivitet är det viktigt att ni har redovisat den föregående aktiviteten som ni har
skickat in. Bidragsansökan ska vara underskriven av firmatecknaren.
Hur redovisar man sin förgående bidragsansökan?
Efter aktiviteten ska ni samla alla kvitton alternativt kvittokopior och tillsammans med en kort
sammanfattning av hur aktiviteten har förlöpt skicka in dem till SLUK. Eventuellt överskott från
aktiviteten ska betalas tillbaka till SLUK. Skickar man inte in sin bidragsredovisning så blir
lokalföreningen återbetalningsskyldig med det fulla beloppet som SLUK betalat ut i bidrag till
lokalföreningen. Upprepas detta riskerar lokalföreningen att inte få några ytterligare bidrag under
verksamhetsåret.

Härmed har vi läst och godkänner villkoren.
Underskrift och namnförtydligande av ordföranden/firmatecknaren i lokalföreningen:
.......................................................................................................................................................................................
Underskrift och namnförtydligande av sökande
.......................................................................................................................................................................................
Datum:

Ort:

SLUK
Johannes Paulus II:s Pastoralcentrum,
Box 2150
103 14 Stockholm
PG 96 02 50-9

BIDRAGSANSÖKAN
Föreningens namn:
Egen aktivitet (ja/nej):
Söker bidrag för:

Samarbete med:

KORTFATTAD BESKRIVNING PÅ AKTIVITETEN
Aktivitetens mål:
Planerade aktiviteter samt ledare:

Datum:
Antal dagar:

Plats:
Antal deltagare:

BUDGET
Intäkter
Deltagaravgift (antal deltagare*deltagaravgift):
Bidrag från församlingen:
Bidrag från BILDA:
Bidrag från SUK:
SUMMA intäkter:
Kostnader
Boende (antal deltagare*pris per person):
Matkostnad:
Transportkostnad:
Andra kostnader (specificera):

SUMMA kostnader:
Resultat av budget (summa intäkter minus summa kostnader):
SÖKT BIDRAG:
KONTAKTUPPGIFTER:
Önskat utbetalningssätt (föreningsbankkonto med clearingnr/PG/BG):

Beviljas/Beviljas ej:

Datum:

Underskrift:

